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Brief inzake variantenanalyse toekomst BAR-organisatie 
Van: Fractie Echt voor Barendrecht 
Aan: Onderzoeksbureau & VAN DE LAAR 
Datum: 6 december 2021 
 
Betreft: Variantenanalyse toekomst BAR-organisatie 
Geachte onderzoekers, 
 
U heeft ons uitgenodigd voor een verdiepend gesprek in het kader van de variantenanalyse voor de 
toekomst van de BAR-Organisatie. De gemeenteraad van Barendrecht heeft tot deze analyse in de huidige 
variant (grondig, alle opties open) middels een raadsmotie gesteund door de kleinst mogelijke 
meerderheid, opgeroepen. Mijn fractie (14 van de 29 zetels) heeft de motie niet gesteund, omdat wij deze 
te breed vonden. Wat we er van vinden wordt uitbesteed, in plaats van dat de gemeenteraad en haar 
individuele fracties/leden eens goed aan visievorming doen. En daarnaar gaan handelen. In deze brief 
lichten we onze standpunten toe ten behoeve van uw onderzoek. 
 
Visie 
De visie van Echt voor Barendrecht op de BAR-organisatie is al jaren helder: We ontmantelen het BAR-
construct en bouwen aan een betrokken en slagvaardige eigen organisatie.  
Een gedetailleerde en geactualiseerde uiteenzetting anno 2021 vindt u op: 
https://www.echtvoorbarendrecht.nl/verkiezingen/echt-voor-barendrecht/ 
 
Reeds vier jaar geleden nodigden we de gemeenteraad via een open brief al uit om te discussiëren over de 
toekomst van de BAR-Organisatie. Helaas ontbreekt het bij de huidige coalitiepartijen aan een serieuze 
diepgaande discussie hierover. Laat staan dat zij beschikken over heldere en richtinggevende visie en 
standpunten over de organisatorische toekomst. 
 
Waar we als gemeenteraad wel discussiëren over onze energievoorziening in 2050, wordt de simpelste 
beslissing over hoe wij onszelf als Barendrecht toekomstbestendig willen organiseren vermeden. Die hete 
aardappel wordt doorgeschoven. Van het huidige college van B&W valt weinig te verwachten. Met leden 
die ook een werkgeversverantwoordelijkheid hebben en bang zijn buurgemeenten voor het hoofd te 
stoten, lopen zij op eieren. En laten zij het achterste van hun tong niet zien. Dat ter inleiding. 
 
Uw onderzoek 
Dan heeft u ons een aantal vragen gesteld in het kader van de variantenanalyse, op basis van de volgende 
onderwerpen, die wij per deelpunt vooraf alvast beantwoorden. En we vanavond het goede gesprek direct 
in de diepte kunnen voeren.  
 
1. Wat zijn onze beelden bij het functioneren van de huidige BAR-Organisatie 
Binnen de BAR-Organisatie doen vele competente en betrokken medewerkers dagelijks hun stinkende best 
om zich in te zetten voor onze inwoners. Daarover allereerst geen twijfel. Wij zien echter een probleem in 
het construct, de mal, waarin wij hen hebben gestopt. De fusie-organisatie. De belangrijkste problemen 
daarbij zijn: 

• Het ambtelijk fusieconcept is achterhaald; 

• Het leidt tot minder slagvaardigheid en zeggenschap voor Barendrecht; 
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• De BAR-Organisatie zorgt voor minder identiteit en betrokkenheid van medewerkers; 

• Er is sprake van een gebrek aan toekomstvisie; 

• De BAR-Organisatie beperkt transparantie en verslechtert democratische controle. 

Dat leggen we graag punt voor punt uit: 

Achterhaald concept 
De BAR is tot stand gekomen in een tijd waarin schaalvergroting het leidende mantra was. Alles moest 
groter. Gemeenten van minimaal 100.000 inwoners was de norm. Aldus voormalig minister Plasterk en het 
kabinet VVD/PvdA in 2012. Om aan herindeling te ontkomen, vluchtte Barendrecht in een schijnoplossing: 
het BAR-construct. Een ondoordachte en korte termijn oplossing. Die bovendien versneld is doorgevoerd 
zonder de kiezer te raadplegen. Een vlucht naar voren om zelfstandig te blijven. Inmiddels verschijnen veel 
kanttekeningen over de religie van de constante schaalvergroting. Ik verwijs bijvoorbeeld naar het 
boek Gemeente in de genen, dat een paar jaar terug verscheen. Over de Nederlandse aard van zelfbestuur. 
Onze hang naar zelfbeschikking op lokaal niveau. Schaalvergroting vergroot de afstand tussen inwoner en 
gemeentebestuur. Inwoners zijn steeds mondiger, beter op de hoogte van hun rechten en mogelijkheden. 
Die inwoners verwachten korte lijnen, betrokken volksvertegenwoordiging, kundige bestuurders, 
ondersteunt door een betrokken, kundige en dienstbare ambtelijke organisatie. Die snel en adequaat 
kunnen handelen. 

Onder het huidige (demissionaire) kabinet en de Tweede Kamer is de visie op herindelingen de afgelopen 
jaren flink gewijzigd. Herindelingen moeten ‘van onderop’ komen. Vanuit de samenleving en 
gemeenteraden. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt dat nog top-down geïnitieerd. Over de zegeningen 
van de ambtelijke fusie, lees je verder ook nog maar weinig. Het was een hype. En het concept is op 
meerdere plaatsen in Nederland, gesneuveld.  
Het BAR-construct is achterhaald. 

Minder slagvaardigheid en zeggenschap 
Op een eigen organisatie heeft een college van B&W maximaal grip. Dat geldt niet voor 
gemeenschappelijke regelingen, zoals de BAR-Organisatie. Deze regeling is een schip met drie kapiteins: 
namelijk de drie colleges van B&W. Dat tast de autonomie van daadkrachtig zelfstandig bestuur aan. 
Slagvaardigheid neemt af.  
 
Stelt één van de gemeenten hogere eisen aan dienstverlening, die organisatiewijzigingen vragen, maar de 
anderen willen het niet? Welkom in de realiteit, dit is regelmatig voorgevallen. Met als gevolg: vertraging in 
besluitvorming, uitstel of zelfs afstel.  
 
Ook zeggenschap over personeel is op afstand komen te staan. Functioneert een directeur, een 
afdelingshoofd of een medewerker niet? Het gemeentebestuur is niet beslissingsbevoegd. Zij kunnen 
slechts vragen om actie en ingrijpen. 

Identiteit en betrokkenheid 
Een eigen gemeentelijke organisatie geeft identiteit aan medewerkers. Die identiteit wordt ontleend aan de 
gemeente, haar inwoners en haar bestuur en vertegenwoordigers. Waar medewerkers voorheen het ‘DNA’ 
van Barendrecht hadden, vroeg de fusie om daar juist afstand van te nemen. Met de leidende cultuur in  
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Barendrecht als kind van de rekening. De Barendrechtse cultuur omvat onder meer resultaatgerichtheid, 
transparantie, direct contact en daadkracht. Duidelijke kernwaarden. Die kernwaarden hebben na vele 
jaren BAR-construct plaats gemaakt voor bureaucratie, doofpotgedrag, oeverloos verbinden en politiek-
bestuurlijke spelletjes.  

Voor medewerkers is identiteit essentieel. Het zorgt voor passie, trots en betrokkenheid. Eigenschappen 
die bij uitstek ook leiden tot doelmatigheid van uitgaven (besteden we gemeenschapsgeld goed?). En tot 
betere banden met inwoners en maatschappelijk partners. 

Gebrek aan visie 
Zie onze inleiding en ‘achterhaald’ eerder in deze brief. De stip op de horizon ontbreekt. In aanloop naar de 
BAR waren er ook in Barendrecht partijen (VVD, D66) die openlijk zinspeelden op een bestuurlijke fusie. De 
opheffing van Barendrecht. Met de BAR als tussenstap. Daarvan nemen zij inmiddels wat meer afstand.. 

De visie of dit BAR construct het eindplaatje is, is relevant voor de toekomstige koers. Wij denken van niet. 
Onze stip op de horizon is geen gemeente Midden-IJsselmonde en geen tussenvariant met complexe 
structuren. Onze visie is: zelf doen wat je zelf goed kan,  samenwerken waar dat daadwerkelijk en 
aantoonbaar loont en de menselijke maat centraal stellen. Dat betekent wat EVB betreft dat op zijn minst 
alle kerntaken moeten worden teruggehaald naar Barendrecht. Zowel qua beleid als uitvoering. 
Bijvoorbeeld uitvoeringstaken waarbij we te maken hebben met kwetsbare inwoners en betrokken 
maatschappelijk partners. Zoals de uitvoering van zorg, welzijn en de bijstand. Maar ook veiligheidstaken 
(vergunningen, handhaving), gemeentelijke communicatie en ruimtelijke ontwikkeling.  
 
Er zijn wat EVB betreft best zaken die wél goed samen verricht kunnen worden. Denk aan gezamenlijke 
inkoop en/of ICT. Hiervan kun je je overigens afvragen of de BAR een logische afbakening is. Wellicht 
kunnen we op ICT gebied op termijn met Rotterdam, provinciaal, of landelijk samenwerken. Waarom zou 
iedere gemeente zijn eigen software moeten aanschaffen voor het uitvoeren van haar kerntaken? Of een 
eigen boekhoud pakket moeten hebben? 

Het nieuwe regeerakkoord is nog niet bekend qua gemeentelijke herindelingen en ambtelijke fusies. 
Minister Ollongren stuurde onlangs wel een brief naar de Kamer over de behoefte aan meer bevoegdheden 
voor de provincie. Dat nemen wij ter kennisgeving aan. De provincie is gelukkig niet ‘de baas’ van 
gemeenten, maar toezichthouder op afstand op specifieke taken. Gemeenten zijn in Nederland autonoom. 
De gemeenteraad, door haar inwoners gekozen, is de baas. 

Alweer in 2018 gaf de provincie Zuid-Holland bureau Berenschot opdracht tot onderzoek naar ambtelijke 
fusies in Nederland. Berenschot presenteerde 14 februari jongstleden de bevindingen, waaronder de 
volgende interessante: 
1 – Vlucht niet in een fusieconstruct uit angst voor herindeling, maar vanuit meerwaarde; 
2 – Snel en zichtbaar resultaat qua geld/inhoud? Kies dan niet voor dit complexe construct; 
3 – Géén van de 9 onderzochte fusies (waaronder de BAR) bleek onderscheidend succesvol; 
4 – Er is géén enkel succesvol lichtend voorbeeld van ambtelijke fusie; 
5 – De ambtelijke fusie is een zeer complexe variant, zeggenschap wordt kleiner; 
6 – Wil je er nog iets van bakken, dan moet je juist veel méér autonomie inleveren; 
7 – Succes is ook afhankelijk van een logische gebiedssamenhang tussen de partners; 
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Gemeenten werd nadrukkelijk gevraagd om een lange termijn visie. De provincie zou hierover de afgelopen 
vier jaar met gemeenten in gesprek gaan. Wij hebben er weinig van gemerkt. Van zowel de provincie of 
vanuit Barendrecht. Laat staan dat het binnen onze gemeenteraad leeft bij de kleinst mogelijke 
meerderheid. Onze visie mag duidelijk zijn (zie inleiding). En het huidige BAR past niet in die visie. Van dit 
model nemen we dus afscheid. 

Gebrek aan Transparantie en goede democratische controle. 
Notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur van de BAR werden en worden voor zover wij weten, 
angstvallig onder de pet gehouden. Alsof het hier verslagen van de AIVD betreft. De commissie stiekem, die 
staatsgeheimen bewaart. Dit is natuurlijk onzin. En een gemeenteraad zou dit niet moeten accepteren.  

De reden daarvan is het gedrag van enkele bestuurders van buurgemeenten in de BAR in het verleden. 
Specifiek de periode 2017-2018. We adviseren u die DB-notulen eens door te nemen over die periode. En u 
zult met ons constateren dat bestuurders (wethouders én burgemeesters) van Ridderkerk en 
Albrandswaard hebben geprobeerd een collega bestuurder uit Barendrecht te wippen. Niet vanwege 
bestuurlijk handelen, maar omdat deze bestuurder ook lijsttrekker was van een lokale partij, met een 
verkiezingsprogramma wat hen niet aan stond. Een ongekende inbreuk op de democratische vrijheid. En de 
Barendrechtse gemeenteraad zat er bij en keek ernaar om dit toe te laten dekken. Bang voor commotie en 
electorale schade. Openbaarheid kon BAR-sceptici immers in de kaart spelen.  
 
EVB heeft een duidelijk standpunt over transparant bestuur. En dat is als volgt: alles wat bestuurders en de 
gemeente doen, kan op elk moment openbaar gemaakt worden. Tenzij er aantoonbaar financiële of privacy 
belangen in het geding zijn.  

2. Onze visie op toekomstige opgaven binnen Barendrecht 
Naast lopend beleid zijn in onze ogen de volgende tien zaken belangrijk voor de komende vier jaar: 

1. Barendrecht blijft zelfstandig. We ontmantelen het BAR-construct en bouwen een betrokken en 

slagvaardige eigen ambtelijke organisatie.  

2. Er komt logisch afvalbeleid. Met draagvlak. We stoppen met ondoordacht en onlogisch afvalbeleid. 

Er komt balans in gebruiksgemak, betaalbaarheid en het straatbeeld.  

3. We maken Barendrecht veiliger. Door o.a. meer wijkagenten, een volwaardig politiebureau en 

effectievere handhaving. We lossen verkeersonveilige situaties op en verminderen (geluids)overlast 

in de woonwijken.  

4. Er komen snel meer betaalbare woningen. Barendrechters krijgen zoveel mogelijk voorrang op 

nieuwbouw en huur. 

5. We verbeteren het onkruidbeheer in de woonwijken en breiden de zwerfafval aanpak uit.  

6. We beschermen en behouden het gratis OV voor AOW’ers. We investeren in waardige en 

betrokken zorg. En in ontmoeting dichtbij. 

7. We realiseren meer hoogwaardige recreatie in Barendrecht. We investeren in sportvoorzieningen. 

Het Inge de Bruijn zwembad krijgt een buitenbad.  

8. We stoppen de sloop van ’t Trefpunt. We maken dit een monument en kiezen voor slimme 

renovatie met behoud van historische waarde.  
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9. Er wordt logisch milieubeleid uitgevoerd. We realiseren meer bloemen, bomen en waterpartijen. 

Maar verzetten ons tegen megawindturbines, CO2-opslag en gedwongen aardgas loze wijken. 

Zonnepanelen zijn prima op daken, maar niet in het groengebied. 

10. Een sterker (dagelijks) bestuur met minder wethouders en minder verspilling.  

De details van deze visie kunt u nalezen op www.echtvoorbarendrecht.nl/verkiezingen 
 
3. Onze beelden bij de gemeentelijke grip op de BAR-Organisatie. 
Zie vraag 1 hierboven. We gaan daar specifiek op in, in onze probleemanalyse. 
 
4. Onze beelden bij de mate van gemeentelijke kleur. 
Zie punt 1 hierboven. We gaan daar specifiek op in, in onze probleemanalyse. 
 
5. De haalbaarheid en wenselijkheid van de vijf denkbare toekomstvarianten 
Wij verwijzen u naar de door ons ingediende motie ‘Motie voorbereiden ontmanteling BAR-construct’ d.d. 
6 juli 2021, die met de kleinst mogelijke meerderheid is weggestemd. 
Daarin staan de voor ons denkbare toekomstvarianten en dat zijn: 

1. Volledige uittreding uit de GR BAR-Organisatie; 

2. Het afschalen van de GR BAR naar een bedrijfsvoeringsorganisatie die slechts PIOFACH taken 

uitvoert en waarbij de primaire beleids- en uitvoeringstaken weer worden ondergebracht bij de 

individuele gemeenten. 

 

Dat komt overeen met uw varianten 4 en 5.  
 
Conclusie 
Wij menen met dit schrijven een gedegen inhoudelijke bijdrage te leveren aan uw onderzoek. Maar 
realiseren ons dat het uiteindelijk niet een kwestie van extern onderzoek is dat ons verder brengt. Maar het 
maken van politiek-bestuurlijke keuzes.  
 
We zien uit naar een plezierig en constructief gesprek vanavond. 
 
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht, 
 
Lennart van der Linden 
Fractievoorzitter 
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